Referat fra bestyrelsesmøde
Mandag d. 7. april 2014 kl. 18.00
Til stede:

Mette Aarup (MAA), Anders Bach (AB), subs. for JZR, Frederik Cramer (FC), Malene Brønd
(MB), Stig Bo Jensen (SBJ), Tove Kruse (TK), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen (CNN),
Lars Nielsen (LN), Susan Nielsen (SN), Henrik Rasmussen (HR), Kasper Virklund (KV)

Afbud:

Julie Zangenberg - Rasmussen (JZR)

1)

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2)

Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 25. marts 2014.
Godkendt.

3)

Kapacitet. Bestyrelsen skal træffe beslutning om, hvor mange nye 1. g-klasser der skal oprettes i
2014/15.
CNN redegjorde, som aftalt på sidste bestyrelsesmøde, for søgetal og fordelingskritierier. På baggrund af
redegørelsen besluttede bestyrelsen en kapacitet på 16 nye klasser 1. g-klasser i 2014/15.

4)

Præsentation af skitser til udbygning af hal v. Christian E. Olesen (CEO), Gymnasiefællesskabet
CEO indledte med at opridse baggrunden for skitserne til evt. udbygning af ny hal. Dernæst præsenterede
CEO tre modelforslag til evt. udbygning med hhv. på 515 m2, 705 m2 og 930 m2.

TK takkede for præsentationen og tilføjede, at punktet var et orienteringspunkt og ikke et
beslutningspunkt.

Bestyrelsen drøftede mulighed for udbygning af hallen. Bestyrelsen var blevet bekendt med de
udfordringer, der er omkring idrætsfaciliteterne og adgangsforholdene til og fra hallen. Udfordringer er her
nu og de kommende år. Der var enighed om, at hvis man ønsker hallen udvidet, er modellen med en
udvidelse til 705 m2 det mest realistiske forslag.

MB, KV og TK ytrede bekymring om økonomien og om nødvendigheden af en udvidelsen af hallen. Det
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ønskes belyst, om der kunne være alternative muligheder i stedet for en udbygning. F.eks. mulighed for lån
af omkringliggende haller, bedre udnyttelse af RKS cykler, motionskælder mm. JBL foreslog, at man
kontaktede Roskilde Kommune mhp. driftsamarbejdsaftale.

HR og SBJ bakkede op om en udvidelse. De mente, at en udvidelse også er af symbolværdi for skolen.
Problematikken er her og nu. Der vil måske være fald i elevtallet om 8-10 år. SBJ tilføjede, at de
omkringliggende haller allerede er meget belastede.

FC tilføjede, at man skulle være opmærksom på bade- og omklædningsfaciliteterne. Allerede nu oplever
eleverne trængsel i nuværende bade- og omklædningsfaciliteter.

CNN mente, at det var svært at planlægge idræt ”ud af huset” og anbefaler, at der arbejdes på en
løsning, hvor idrætsundervisningen bliver på matriklen. Det er klart, at der ved en evt. udbygning skal
medtænkes istandsættelse af omklædningsfaciliteterne. CNN gjorde bestyrelsen opmærksom på, at
udfordringerne er der og tilføjede, at SN har udarbejdet et likviditetsbudget, der viser, at en udbygning
på kr. 11 mio vil kunne igangsættes, uden at skolen låner penge.

TK foreslog, at punktet tages op på næste ordinære møde d. 19. juni 2014. Til mødet i juni skal der
udarbejdes et katalog, der belyser alternative muligheder for idrætsundervisning, herunder muligt
driftssamarbejde med kommune, analyser omkring bade/omklædningsfacielieteter, alternativer til
adgangsforholdene til hallen. Derudover vil bestyrelsen gerne se mere detaljeret skitse til model 2, hvor
der bl.a. også medtænkes udvidelse af bade/omkldningsfacilieter, samt opdateret økonomioverslag.

5)

Evt.
MB takkede af i bestyrelsen. MB har valgt ikke at genopstille som repræsentant i bestyrelsen.

Malene Brønd

Frederik Cramer

Stig Bo Jensen
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Tove Kruse

Jan B. Larsen

Lars Nielsen

Henrik Rasmussen

Julie Zangenberg
Rasmussen

Kasper Virklund
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